
 

Referat    

Bestyrelsesmøde  

  

Dato Onsdag den 28. april 2021, Saxenhøj kl. 18.30  
 

Deltagere Kristian Stokholm, Allan With Petersen, Martin Jørgensen, Birgit 
Holse, Michelle Hansen, Kurt Jensen, Ejvind Petersen 

1.Godkendelse af 
referat 

Godkendt. 
Mentorordning som blev nævnt på sidste møde er en god idé, 
bestyrelsen vil gerne høre fra Erland Clausen, som har foreslået det, 
hvad det omfatter. Punktet tages med ved Generalforsamlingen, 
hvor de biavlere som kunne tænke sig at være mentor ligeledes kan 
melde sig. 
 

2. Meddelelser fra 
formand 

Skolebigården er registreret som erhvervsbiavler i Det Centrale 
Biregister.  
Kristian vil forhøre sig hos Erland Clausen om han vil være den 
driftsansvarlige i Skolebigården. 
 

3. Kasserer skifte Alle fra bestyrelsen har indsendt legimitation til Kristian, så nu kan 
han overtage kasserer posten. 
 

4.  
Generalforsamling 
2021 

Generalforsamling afholdes 9. juni 2021, kl 19.00 på Guldborgland 
gamle skole. Varsling skal være ude senest den 9. maj. Der varsles på 
SMS, Facebook og hjemmesiden. 
Der skal laves dagsorden til dagen. 
Kristian Stokholm og Allan Petersen står på valg. Allan vil ikke 
genvælges og Kristian trækker sig som formand. 
Bestyrelsen sørger for Kaffe, the og portionsanrettet kage. 
Ejvind sørger for indkøb af engangsservice, Michelle køber håndsprit, 
kaffe, the, kage, fløde og sukker. 
 



5. 
Virksomhedsbesøg 
hos Birgit Holse 

Virksomhedsbesøg hos Birgit holdes den 22. juni. Birgit skriver et par 
linjer om hvad vi kan se ved besøget. Arrangementet annonceres i 
Tidsskrift for Biavl (Kristian sørger for dette), samt elektronisk. 
Biavlerforeningen sørger for honning, is og jordbær til de 
fremmødte. 
 

6. Begynderkursus Der er i år tilmeldt 6 kursister. Det fungerer godt trods Corona 
pandemien. 
 

7. Blomsterfrø til 
skolebigården 

Ved kontakt til Christian Rejstrup, formand for Teknik og Miljø, kan 
der aftales hvor der skal sås blomsterfrø i skolebigården. 
Michelle har talt med Erland Clausen om hvor blomsterne skal sås og 
tager derfor kontakt til Teknik og Miljø. 

8. Nye forslag til 
kurser 

”Bestøvningsbiavl” og ”Markedsføring” blev ikke afholdt som 
planlagt i 2020. Derfor er det på programmet i år. 
Kristian vil tage kontakt til foredragsholder i ”Bestøvningsbiavl”. 
Afholdelse inden sommerferien. 
Allan står for kontakt til foredragsholder for ”Markedsføring” som 
planlægges at blive afholdt i sensommeren. 
 

9.  Evt. Lolland Falster Biavlerforening har en stand på Roskilde dyrskue, den 
4-6 juni. Kurt opfordrer til at medlemmer af biavlerforeningen 
hjælper til og markedsfører foreningen. 
 

10. Næste møde  16. juni 2021 kl 18.30 

 

 


